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Týdenní plán třídy 3. A 

třídní učitelka Mgr. Věra Matlachová 

23. 3. – 27. 3. 2020 

 
Milý žáčku, pokud si nebudeš vědět s něčím rady nebo budeš chtít mít svou práci ode mne 
zkontrolovanou, můžeš své sešity a PS vyfotografovat a poslat na moji e – mailovou adresu 
matlachova@zstgm-ck.cz. Podívám se, jestli máš nějaké chybičky a pošlu ti o tom 
informaci. 
 
Přiložené úkoly už nejsou v Bakalářích, ale na tvém školním mailu, kam se přihlásíš na 
Google úplně stejně, jako na Padlet. 
 
Děkuji těm, kdo mi posílají vypracované úkoly, mám radost, že se vám práce daří. 
Přeji mnoho trpělivosti a užívejte si i volno nejen učením, ale i tak, jak chcete. 
 
 

PONDĚLÍ 23. 3. 
Český jazyk 

● Začínáme vyjmenovaná slova po V. 
● Nejprve si vezmi Žlutý s. 45 a vyjmenovaná slova po V si několikrát přečti a uč se je 

zpaměti 
● Pak si na této straně splň i druhý úkol 
● Vezmi si dále velký sešit na vyjmenovaná slova  

o alespoň 3 strany vynech, abychom po návratu do školy mohli dokončit vše k 
vyjmenovaným slovům po S 

o nadepiš si novou stránku velikým písmenem V 
o vláček s vyjmenovanými slovy si namaluj, napiš a nalep sám/sama, můžeš ho mít 

takový, jaký chceš. Pokud můžeš tisknout, vláček i pohádka je uložen na Disku ve 
tvém mailu 

 

Matematika 
● Učebnice 65 - jednotky hmotnosti a objemu    

o žlutou cedulku s názvy jednotek si přepiš do matematického sešitu 
o do sešitu si piš i řešení dalších úloh z učebnice 
o vysvětlovací tabulky a postup jsou uloženy na Disku ve tvém mailu 

 
 
 
 
 

mailto:matlachova@zstgm-ck.cz
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JaS 
● Učebnice 40 

o Udělej si zápis do sešitu: 
▪ Kvetoucí rostliny - kvetou, tvoří plody a semena( i stromy a keře) 
▪ Nekvetoucí – nekvetou, tvoří výtrusy, jsou to přesličky, kapradiny, mechy, 

plavuně 
▪ Ke každé skupině si do sešitu nakresli obrázek, můžeš třeba podle učebnice 

 

Anglický jazyk, skupina 1 - Mgr. Ilkóová 
● Opakování – Čísla 1 - 20 - zopakuj si výslovnost zde a zde 

○ Procvičuj si správné psaní čísel od 0 do 20 (Numbers 0-20) - ZDE - pro přístup k 

odkazu budeš potřebovat svůj školní mail a heslo do Bakalářů (postup 

znáš ze čtenářské soutěže) 

● Pracovní sešit - str. 49/ cv. 1 - chceš si vymalovat obrázek? Pozor – myšky jsou bílé! 

 

Anglický jazyk skupina 2 – Mgr. Korchová 
● Části těla  

○ Zahraj si pexeso – kartičky si můžeš vytisknout zde. (Nezapomeň se přihlásit na 

svůj školní e-mail, teprve potom ti půjde pexeso otevřít.) 

Pokud nemáš tiskárnu, vyrob si doma vlastní kartičky. Vezmi papír a nastříhej ho 

na 16 stejně velkých čtverečků (může jich být i více). Podle předlohy nakresli na 

jeden čtvereček obrázek, na druhý napiš anglicky slovíčko. Kartičky pak zamíchej a 

můžeš hrát. Pokud se ti kartičky na pexeso povedly, můžeš je vyfotit a poslat mi 

obrázek na e-mail korchova@zstgm-ck.cz 

  

Čtení 
● Písanka s. 13 

o hovorových a nespisovných slov je ve větách 11.  
o nápověda s řešením je uložena na tvém mailu 

  
 

ÚTERÝ 24. 3. 
Český jazyk 

● Učebnice s. 62  
o Stále si procvičuj vyjmenovaná slova po V zpaměti. 
o Vezmi si papír a napiš si je do řady vedle sebe 
o Z článku v učebnici na s. 62 Vyšehradská vyprávěnka vyber silně vytištěná slova a 

zkus je psát na papír pod ta  vyjmenovaná, ke kterým jsou podle příbuznosti patří 
o Vezmi si PS s. 43/1 a zkus si, jak již vyjmenovaná slova po V ovládáš a splň úkol 

1, určitě už víš, jak na něj 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=85M1yxIcHpw
https://www.youtube.com/watch?v=0VLxWIHRD4E
https://drive.google.com/open?id=1lNXyZE8m2N4CrhIGSBN3KFKuFido3M0E
https://drive.google.com/open?id=1ZR7yFIsxLCup-NRmAREOcKd8OtQf6ALY
mailto:korchova@zstgm-ck.cz
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Matematika 
● PS 80  

o k řešení 1. úkolu požij násobení či dělení, vzpomeň si, že když něco dělím na půlku, 
jsou to dvě části, nebo-li dělíme dvěma 

o v úkolu 2. nejdřív zjisti polévku pro dvě osoby (řádky vlevo) a pak pro osob 10 
(řádky vpravo). Odpovědi budou 2! 

o úkol 5. - zde pouze označ správnou odpověď 

Čtení 
● Písanka 14 

o pokud bude tvé vyprávění delší, než je místo v Písance, můžeš pokračovat na papír 
a ten pak do Písanky přiložit. 

o Šikulky, které budou chtít - lze psát vše rovnou na papír a pak si ještě k pohádce 
namalovat obrázek. Můžete mi práce posílat na mail, těším se na ně! 
 

Hudební výchova 
● Vzpomeň si na písničku Tancuj, tancuj.  

o Poslechni si písničku zde 
o pokud si písničku chceš zazpívat i sám/sama, je na tvém mailu 

 
Tělesná výchova 

● Zahraj si hru Kuba řekl 
o Pokud jsi doma sám/sama, hraj sám, pokud ne, ať ti někdo jiný říká: 

▪ Pravidla Kuba řekl sednout – sednu si 
Bez pokynu Kuba řekl se cvik neprovádí, např. jenom sednout neudělám, 
když neuslyšíš Kuba řekl 

 
STŘEDA 25. 3. 

Český jazyk 
● První čtyři vyjmenovaná slova po V podrobně 
● Přečti si v Učebnici s. 63 

o úkol 1. napiš do sešitu a pozor! Při vykání musíš použít velké Vy, při tykání malé ty 
o úkol 4. zkus doplnit jenom s ukazováním, psát ho nemusíš. Správnost si nech od 

někoho zkontrolovat 

 
Anglický jazyk, skupina 1 - Mgr. Ilkóová 

● Opakování (have got) 

○ Procvič si online na tomto odkazu: I have got.. /I haven´t  got.. /Have you got a 

...? 

● Části těla - nová slovíčka 

○ najdeš je ZDE -  do slovníčku (malý červený sešit) si opiš anglické názvy, 

výslovnost a české názvy. Pokud máš možnost, pracovní list si vytiskni, vyplň a vlož 

do desek. 

○ na tomto nebo tomto odkazu si poslechni a uč se výslovnost částí těla, které jsi si 

zapsal/a do slovníčku. Můžeš se samozřejmě naučit i ostatní :-) 

https://www.youtube.com/watch?v=aIiILTTOhbY
https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/czechexercises/lekce5?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub
https://drive.google.com/open?id=1cdUbJblkN9_a_8sI6txgl_1ggPHeMghY
https://www.youtube.com/watch?v=n-l8PlOjB4Q
https://www.youtube.com/watch?v=SUt8q0EKbms
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Anglický jazyk skupina 2 – Mgr. Korchová 
● Zopakuj si čísla do 20 

o V tomto odkazu najdeš kartičky s písmenky, ze kterých sestavíš čísla do 20. 

(Nezapomeň se přihlásit na svůj školní e-mail.) Nejprve je rozstříhej na šedé a bílé 

proužky, poté každý proužek rozstříhej na jednotlivá písmenka a sestav z nich 

slovo (číslo).  

Pokud nemáš tiskárnu, vyrob si vlastní kartičky z papíru.  

Pokud budeš chtít, můžeš vyrobit písmenka na další čísla, vyfotit je a poslat mi 

obrázek na e-mail korchova@zstgm-ck.cz 

 

Matematika  
● Početníček s. 44 a 45 

o kdo Početníček u sebe nemá, nevadí, procvičuj si tedy násobilku zde 
o případně je vyfotografováný na tvém mailu 

 
Výtvarná a pracovní výchova 

● V březnu budeme zkoušet tvořit různé pohyblivé modely. Nebudou těžké, abys to zvládl 
(zvládla) bez potíží. Nejprve si pořádně několikrát prohlédni návod, pokud se ti práce 
nezdaří, zkus poprosit někoho doma, ať ti pomůže.  
Jako první si vytvoř žabičku, není těžká, můžeš pak s někým uspořádat závody v délce 

skoku. V tomto videu je spousta dalších skládanek, třeba se ti toho podaří vytvořit 
více. 
 

 
ČTVRTEK 26. 3. 

Český jazyk 
● Vezmi si Žlutý s. 46 a splň všechny úkoly 

o Důkladně si přečti tabulku zapamatuj si, je to velmi důležité! 
● Potom už ti určitě půjde bez potíží splnit v PS 41/1,2 

 

Matematika  
● PS 81  

o musíme teď komunikovat více s počítačem, tak se nám hodí tato strana v PS 
o úkol jedna počítej písemně, to znamená využij řádky na příklady pod sebou, pozor 

na správné napsání! 
o takových grafů vídáš v televizi asi hodně, zkus z toho v PS vyčíst informace a 

zapsat je do růžových okének.  
o budeš - li mít doma leták z nějakého obchodu, zkoušej si sám sestavovat a počítat 

nákupy, klidně k výpočtům použij matematický sešit. 
 

Čtení 
● Písanka s. 15 

o Pokud pohádku Sedm trpaslíků neznáš, najdeš ji zde 

https://drive.google.com/open?id=1dnRFpPH2FYP0qbkWe2vMkyZVi2PviABA
mailto:korchova@zstgm-ck.cz
https://skolakov.eu/matematika-3-trida/nasobeni-a-deleni-6-10
https://cz.pinterest.com/pin/617978380103952038/?utm_campaign=rtpinrecs&e_t=76ed634149e64864a5e9815877e0812a&utm_medium=2004&utm_source=31&utm_content=617978380103952038
https://www.youtube.com/watch?v=9ioIg748L-Q
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JaS 
● Učebnice s. 41 

o pořádně si prohlédni obrázky v učebnici a nauč se tyto rostliny poznávat 
▪ jedovaté rostliny najdeš zde 
▪ poznávačka rostlin zde 

● nejprve si video zastav, zkus rostlinu poznat a pak až si ho pusť dál 
 

Tělesná výchova 
● Co si dnes zacvičíme? Zkus další rozcvičku a zacvič si s dětmi.  
● Pokud na internet nemůžeš, vzpomeň si na naši hru Mášenka, máma, táta, Mišutka, 

židlička. 
 

 

 
PÁTEK 27. 3. 

Český jazyk  
● Budeš pracovat v PS s. 41  

o úkol 3 - nezapomeň pohádkové postavy po doplnění pravopisu vypsat na linky a 
očíslovat je podle abecedy 

o kdo bude chtít, může vypracovat i úkol 1 a 2 
 

Čtení 
● Písanka s. 16 

o piš adresy tak, abys byl/byla odesílatelem ty, piš tedy svou adresu 
o komu posíláš už je na tobě 

● Doufám, že nezapomínáš na čtení knížek. Mám radost, že na naší nástěnce opět přečtené 
knihy přibyly. 
 

Matematika – geometrie 
● Protože PS z geometrie zůstal ve škole, podívej se alespoń na videa k učebnici, kterou vám 

promítám na tabuli. Do PS na geometrii práci doděláme po návratu do školy. 
● najdeš je na těchto odkazech:  

o úkol 1 
o úkol 2 
o úkol 3a 
o úkol 3b 
o Zkus si nejprve video zastavit, úkol přečíst, vyřešit a pak si teprve pusť rozluštění 

 

Anglický jazyk, skupina 1 - Mgr. Ilkóová 
● zopakuj si výslovnost čísel od 1–20 - zde 
● Trénuj názvy částí těla. Máš-li možnost, vytiskni si TOTO  pexeso s částmi těla, nebo si ho 

můžeš překreslit na kartičky. Z jedné strany kartičky měj obrázek a z druhé anglický výraz.  

● pracovní sešit str. 48/ cv.2 - správně přiřaď názvy k očíslovaným obrázkům. Pak 

vypracuj i cv. 1 - piš čísla ze cv. 2 do okének a říkej názvy částí těla. 

https://www.youtube.com/watch?v=54WVnMSQs30
https://www.youtube.com/watch?v=WPQgnjDrK3o
https://www.youtube.com/watch?v=ttqUSUTpZkw&list=PL6B668B85AB0A2BF5&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=JGpzU1IKhfg&list=PLlQgBpv1udkI2dnIt8n-J4_etGO2XQDhb&index=118
https://www.youtube.com/watch?v=GAyhi1MjczM&list=PLlQgBpv1udkI2dnIt8n-J4_etGO2XQDhb&index=119
https://www.youtube.com/watch?v=HpaV4cRQQNc&list=PLlQgBpv1udkI2dnIt8n-J4_etGO2XQDhb&index=120
https://www.youtube.com/watch?v=o6pQ-fOEmoM&list=PLlQgBpv1udkI2dnIt8n-J4_etGO2XQDhb&index=121
https://www.youtube.com/watch?v=By2hmo323xM
https://drive.google.com/open?id=1K_UkLjBGOrTVxJ2LdVbJ-CIKxLfmAc7e
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● zopakuj si barvy ve známé písničce The Colorbubblies Song zde 

● Napiš mi na mail ilkoova@zstgm-ck.cz o tom, jak ti jde učení angličtiny. 

 

Anglický jazyk skupina 2 – Mgr. Korchová 
●  Opakování učiva lekce 5 

○ vypracuj opakovací cvičení v PS na str. 50 

○ Přečti si další díl komiksového příběhu Colin in Computerland v UČ na str. 38 a 

vypracuj k němu cvičení v PS na str. 47.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUDÍŠ SE? ZKUS TOHLE!!! 
 

1. Veselí motýlci  
 
Začalo nám jaro, a tak si můžeš doma vyrobit svého veselého motýlka třeba z papírové 
ruličky. Když si motýlka zavěsíš, budeš mít tak krásnou jarní výzdobu. Návod najdeš v tomto 
videu anebo ještě tady.   
 
Pokud nemáš doma drátky, můžeš tykadla vyrobit z papíru. 
 
 

2. Květinový obrázek 
 
Můžeš vyrobit také květinový obrázek, který potěší maminku. Budeš k tomu potřebovat jen 
nůžky, barevný papír a lepidlo. Návod najdeš v tomto videu. 
 
 

Pokud se budeš chtít motýlkem nebo květinovým obrázkem pochlubit, 
můžeš zaslat fotografie na email: nemeckova@zstgm-ck.cz.  

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=s0p9P9KOQSk
mailto:ilkoova@zstgm-ck.cz
https://cz.pinterest.com/pin/560346378637859879/
https://cz.pinterest.com/pin/560346378637859879/
https://cz.pinterest.com/pin/285556432611539858/
https://cz.pinterest.com/pin/794744665480500535/
mailto:nemeckova@zstgm-ck.cz

